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  ســـرويس شهرســـتان ها: آيين هاى گراميداشت سالروز 
پيروزى انقالب اسالمى و راهپيمايى هايى خودرويى و موتورى 

در سراسر كشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگاران «اطالعات» از سراســـر كشور، مردم 
اقصى نقاط ايران امســـال با توجه به شـــيوع ويروس كرونا، با 
حضور در برنامه هاى گراميداشت سالروز 22 بهمن و همچنين 
حضـــور در راهپيمايى هاى موتورى و خودرويى، با آرمان هاى 

انقالب اسالمى تجديد پيمان كردند.
توليت آستان قدس رضوى  درمراسم سالروز پيروزى انقالب 
اسالمى در حرم مطهر رضوى بر اهميت نگاه واقع بينانه نسبت 
به مســـائل كشـــور تأكيد كرد و گفت: آنهايى كه دائماً بر طبل 
يأس، نااميدى و سياه جلوه دادن شرايط كشور مىكوبند در ميدان 

دشمن بازى مىكنند.
حجت االسالم والمسلمين احمد مروى ،صبر،مقاومت، يقين 
به نصرت خداوند و ثابت قدمى در مســـير رضاى الهى را از 
ويژگى هاى امام خمينى (ره) برشمرد و با اشاره بر برخى خدمات 
امام راحل به اسالم و ايران، اظهار داشت : احياى اسالم يكى از 
بزرگترين خدمات امام خمينى (ره) بود، 200 سال است كه شمار 
زيادى تالش مىكنند اسالم را در دنيا به دست فراموشى بسپارند، 

اما امام (ره) بار ديگر اسالم را در دنيا زنده كرد .
وى گفت: امام (ره) اسالم را به ذهن و عمل انسانها بازگرداند 

و در صحنه سياسى جهان مطرح كرد.
مروى ايســـتادگى بر ارزشهـــا و اصول و عدول نكردن 
از آنها را ويژگى انقالب اســـالمى برشـــمرد و اظهار داشت: در 
تاريخ نمونههاى فروانى از انقالبهايى داريم كه نتوانســـتند بر 
ارزشها و اصول انقالب خود ايســـتادگى كنند و از آنها عدول 
كردند، اما مردم ايران در برابر اين چالشها تاكنون با استقامت 
ايســـتاده اند و بدون كمترين عقب نشـــينى از مواضع و اصول، 

سربلند بيرون آمده اند.
توليت آســـتان قدس رضوى اســـتقالل داخلى و خارجى، 

استقالل در موضع گيرىهاى بين المللى، آزادى، دفاع از مظلومان 
و محرومان، رسيدگى به مردم و نيازمندان، باال بردن سطح علمى 
جامعه، استقالل و خودكفايى در كشاورزى و همچنين افزايش 
دانش و فن آورى را از جمله ارزشهاى انقالب اسالمى خواند 
و گفت: تاحدودى به بسيارى از ارزشهاى انقالب اسالمى بدون 

كمترين عقب نشينى از اصول رسيدهايم.
برگزارى ويژه برنامه 22 بهمن در كرمان

همچنين مراســـم سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در جوار 
مرقد مطهر شهيد سپهبد سليمانى در گلزار شهداى كرمان  برگزار 

شد.

 رئيس كميســـيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى 
در اين مراسم گفت : خدا را شاكريم كه چهل و دومين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى ايران را گرامى مىداريم و ملت بزرگ 
ايران   با حضور معنادار خودشـــان در فضاهاى گوناگون ياد و 

خاطره انقالب اسالمى را گرامى مىدارد .

حميد رضا حاجى بابايى  با بيان اين كه شهيد سپهبد سليمانى 
از 40 ســـال آزمايش سخت موفق بيرون آمد و قبله دلها شد، 
افزود: امروز پس از 42 سال مردم ايران پاى انقالب ايستادهاند. 
اما كدام انقالب؟ انقالبى كه انسان  هايى چون شهيد سليمانى را 

تربيت كرده است.

وى با بيان اين كه انقالب اســـالمى ايران و حركتى كه در
منطقه شكل گرفت، ترامپ و ترامپيسم را نابود كرد، تاكيد كرد:
شهادت سپهبد سليمانى در سقوط ترامپ تأثير زيادى داشت.

حاجىبابايـــى در بخش ديگرى از ســـخنانش گفت: اين
شـــرمندگى براى ما مســـئوالن در هر سه قوه است كه در اين

مملكت برخى براى غذاى خود مشكل داشته باشند.
در اين مراســـم على زينىوند استاندار كرمان، محمدرضا
پورابراهيمى و محمدمهدى زاهدى نمايندگان مردم كرمان و راور
در مجلس شوراى اسالمى، آيت اهللا اماناهللا عليمرادى نماينده مردم
استان كرمان در مجلس خبرگان رهبرى، سرهنگ نظرى جانشين
ســـپاه ثاراهللا استان كرمان، شمارى از معاونان استاندار و مديران
و مسئوالن استان كرمان، جمعى از فرماندهان نظامى و انتظامى

استان و قشر هاى مختلف مردم حضور داشتند .
همچنين رئيس كميســـيون امنيت ملى و سياست خارجى
مجلس شـــوراى اسالمى   درسخنرانى راهپيمايى خودرويى و
موتورى 22بهمن قم با بيان اين كه امروز موج انقالب اسالمى
را در اظهار نظرهاى سران كشورهاى دنيا از جمله روسيه شاهد
هستيم، افزود: روس ها معتقدند انقالب اسالمى جايگاه خودش
را در دنيا دارد و گواهى مىدادند كه مقاومت مردم ايران آمريكا

را متزلزل كردهاست. 
حجت االسالم و المسلمين مجتبى ذوالنورى اظهار داشت:
امروز ســـران كشورهاى مختلف اقرار مى كنند كه نظام اسالمى
در ايران توســـط هيچ قدرتى در دنيا قابل مهار نيســـت و اگر
آمريكا رفت و برگشـــتهايى به برجام دارد به بركت عظمت،

سازش ناپذيرى و مقاومت ملت ايران است.
وى اين اتفاقها را نشانه استيصال اياالت متحده و دولتمردان
خائن آمريكايى دانســـت و افزود: امروز مردم ايران غيرممكنها

را ممكن كردند. 
همچنين نيروى انتظامى از برگزارى  با شـــكوه  راهپيمايى

متفاوت  22بهمن درامنيت كامل  دركشور خبرداد.

برپايى ويژه برنامه هاى  22 بهمن در سراسر كشور 

  يزد در پرورش دانشآموزان داراي تربيت تراز اسالمي پيشتاز است
يزدـ  خبرنگار اطالعات:معاون فرهنگي و پرورشي آموزش و پرورش استان يزد گفت: 

يزد از استانهاي پيشتاز در زمينه پرورش دانشآموزان داراي تربيت تراز اسالمي است.
حسينعلي مالنوري در محفل انس با قرآن كريم به مناسبت ايام دهه فجر و سالروز 
والدت حضرت زهرا (س) در قالب جشنواره هنر قرآني دانش، با اشاره به اينكه فعاليتهاي 
قرآني در راستاي تحقق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در يزد افزايش يافته است، 
افزود: اين سند فقط يك سند آموزشي نيست، بلكه 6 ساحت تربيتي را براي دانش آموزان 

در نظر گرفته است.
 مالنوري افزود: حضور افراد فعال در حوزه قرآني و بهرهمندي از اساتيد برجسته و 
شـــاخص در اين پيشـــرفت و بالندگي و بهرهمندي يزد از دانش آموزان داراي تربيت تراز 

اسالمي بسيار اثرگذار بوده است.
در اين مراسم جمعي از دانش آموزان به تالوت قرآن پرداختند و سيدجواد حسيني، 

قاري بين المللي به بيان نقاط ضعف و قوت آنان پرداخت.
رونمايي از 2 عنوان كتاب در دامغان

دامغان - خبرنگاراطالعات: همزمان با دهه فجر و سالروز والدت با سعادت حضرت 
زهراي مرضيه (س) كتاب «خورشـــيد عشـــق» نوشته زهرا عليزاده برمي و «آرايشهاي نو 
پديد بانوان» نوشته فاطمه حاجي كمالي باحضوراهالي فرهنگ و هنر دامغان  تاالر منوچهري 

دامغاني رونمايي شد.
حسين امينيان رئيس اداره فرهنگ وارشاداسالمي دامغان  گفت:كتاب «خورشيد عشق»  
مجموعه خاطرات طاهره مطهري نژاد همسر شهيد مدافع حرم، مهدي خراساني است كه 
توسط زهرا عليزاده برمي به رشته تحرير در آمده است.كتاب «آرايشهاي نو پديد بانوان» نيز 
كه نوشته فاطمه حاجي كمالي  است، در خصوص ديدگاه فقهاي شيعه در باب آرايشهاي 

نو پديد بانوان تاليف شده است.
قيمت خريد تضميني چغندرقند افزايش مييابد

اروميه- خبرنگاراطالعات: مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد كشـــاورزي گفت: 
قيمت خريد تضميني چغندرقند در سال آينده متناسب با قيمت نهادهها و هزينهها افزايش 

مييابد.
پيمان حصادي در جلسه پيگيري مسايل چغندر قند آذربايجان غربي با اشاره به افزايش 
قيمـــت نهادههـــا و هزينههاي توليد اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت بذر و نهادههاي 

كشـــاورزي،  وزارت جهاد كشـــاورزي در نظر دارد با پيشنهاد به شوراي اقتصاد، قيمت 
خريد تضيمني چغندر قند را كه 840 تومان است، سال آينده متناسب با قيمت نهادهها و 

هزينهها افزايش دهد.
وي با اشاره به برنامه ريزي براي تامين نهادهها در بخش كشت و برداشت چغندرقند 
گفت: با توجه به برنامه ريزيهاي صورت گرفته، سال آينده نهادههاي مورد نياز اين بخش 

در زمان مناسب و به موقع تحويل كشاورزان خواهد شد.
100 هزار نفر از عشاير كشور بيمه رايگان ميشوند

ايوان غرب  - خبرنگار اطالعات: رئيس ســـازمان امور عشـــايري ايران گفت: امسال 
100 هزار نفر از عشـــاير كشـــور بيمه رايگان ميشوند كه از اين تعداد سهم استان ايالم  

4هزار نفر است.
شاهپور عاليي مقدم در نشست شوراي عشاير استان ايالم در شهرستان دهلران به 
84 ميليون هكتار عرصه مراتع كشور اشاره كرد و افزود: 34 ميليون هكتار از مراتع ايران 

در اختيار عشاير است.
وي به نياز 860 هزار تني گوشت قرمز كشور در سال اشاره كرد و اظهار داشت: عشاير 

با توليد 200 هزار تن از اين ميزان 25درصد گوشت كشور را تامين ميكنند
رئيس سازمان امور عشايري ايران از اختصاص 100ميليارد ريال در اين سفر براي تامين 
تسهيالت كم بهره به عشاير استان ايالم خبر داد و افزود: ما در زمينه پرداخت تسهيالت 4

درصد و باز پرداخت 5ساله به عشاير استان مشكل نداريم.
ضرورت ورود صيادان به باز سازي ذخاير آبزيان 

بندرعباس-خبرنگار اطالعات: مدير كل شيالت هرمزگان گفت: تسريع در رفع موانع 
و مشكالت جامعه صيادي   ازاولويتهاي شيالت است.

عبدالرسول دريايي در ديدار با جمعي از صيادان جزيره كيش، ورود جامعه صيادي به 
بهسازي و باز سازي ذخاير آبزيان را يك ضرورت خواند و با بيان اين كه آبزيان و ذخاير 
ارزشمند آنها يك ثروت ملي است كه  همه در برابر آن مسئول اند، اظهار كرد: در اين 
ميان جامعه شيالتي و به ويژه جامعه صيادي بايد نقش پر رنگتري در حفظ، بهسازي و 

بازسازي ذخاير آبزيان داشته باشد.
وي با اشاره به گستردگي و پويايي صيد و صيادي در استان هرمزگان گفت: بي ترديد 
فعاليتهاي گسترده و پيوسته در گذر زمان با مشكالتي روبرو  خواهد شد و فعاليتهاي  

صيد و  صيادي نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
كلنگزني بزرگترين مجتمع پرورش شتر در سيستان و بلوچستان 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام ره در سيستان 
و بلوچستان از كلنگ زني بزرگترين مجتمع پرورش شتر با اعتبار 300 ميليارد ريالي در 

استان خبر داد.
 عليرضا راشكي در مراسم كلنگ زني بزرگترين مجتمع پرورش و نگهداري شتر كه 
در روســـتاي لوارياب زاهدان انجام شـــد اظهار داشت: اين طرح با سرمايه گذاري شركت 
گسترش توسعه گري پرديس وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام ره و با مشاركت 
اداره كل جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان كلنگ زني شده است، وي براي اين طرح 30

ميليارد تومان سرمايه گذاري شده و هدف از كلنگ زني اين طرح مرتع كاري و توليد علوفه 
مرتع، تامين خوراك و كنسانتره، فرآوري و بازاريابي محصوالت شتر و  توليد محصوالت 

ارگانيك با استاندارهاي روز دنياست.
وي مديريـــت فيزيولـــوژي توليد مثل و پـــرورش دام با تكنولوژي روز دنيا، ايجاد 
كارگاههاي فراوري پشم و پوست، انتقال فناوري و نوآوري به مزارع و تامين دام با كيفيت 
و استفاده از تسهيالت بنياد بركت براي توسعه رسته دام در استان را از ديگر اهداف اين 

پروژه بيان كرد.
رشد صنعتي كشور تا پايان سال به 6 درصد ميرسد

شهركرد- خبرنگار اطالعات: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، وضعيت صنعتي كشور را رو به رشد ارزيابي 

كرد و گفت: تهديد تحريمها به فرصتي براي رشد صنعتي كشور بدل شده است. 
علي رسوليان  در نشست با نمايندگان تشكلهاي خصوصي و صنعتي چهارمحال و 
بختياري كه در فرمانداري بروجن برگزار شد، اظهار داشت: اگر چه تحريمها شرايط سختي 
را بر كشور تحميل كرده است و بسياري از فعاالن اقتصادي بخش خصوصي با مشكالتي 
نظير انتقال پول و تامين مواد اوليه و ماشينآالت مواجه هستند، اما اين چالشها مانع رشد 

و پيشرفت صنعتي كشور نشده است.
وي ادامه داد: بنا بر آمارهاي موجود پيشبيني ميشود كه رشد صنعتي كشور تا پايان 
سال به 6 درصد برسد و اين مهم به  جز با اتكاي به توان داخل و توليدكنندگان بومي 

محقق نشده است.
رسوليان تأكيد كرد: به طور مثال استان چهارمحال و بختياري در حالي كه حدود يك 
درصد جمعيت كشور را شكل داده است، اما از بخش صنعت كشور 3/5 درصد سهم دارد 

كه رشد و توسعه صنعت استان در سالهاي اخير را نشان ميدهد.
اهللاكرم نصيري، معاون هماهنگي امور اقتصادي اســـتاندار چهارمحال و بختياري هم 
در اين نشست با اشاره به اجراي طرح احياي مسئوليتهاي اجتماعي صنعت در استان 
اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده، شركت مالت از كشاورزاني كه جو كشت 
ميكنند حمايت ميكند و كارخانه قند استان نيز از كشاورزاني كه چغندرقند كشت ميكنند 
حمايت كرده است و از اين طريق با تقويت همكاري كارخانههاي صنعتي با جوامع محلي 

توانمندسازي روستاييان رقم ميخورد.

قاليباف: اولويت مجلس در بودجه 1400  رفع تبعيض است

رونمايى از كتاب « فقط براى خدا » در كرمان

قرچك – خبرنگار اطالعات: رئيس مجلس با بيان اين 
كه پذيرفته نيست كه اجراى يك كمربندى 13سال زمان ببرد، 
افزود: اين كه گفته شـــود مشكل پول است را من نمىتوانم 
بپذيرم؛ چرا كه پول هست اما مشكل سوء مديريت است كه 

با نظارت ميدانى به دنبال رفع اين نواقص هستيم.
دكتر محمدباقر قاليباف در جلسه نهايى پيگيرى و نظارت 
ميدانى از ورامين، پيشوا، قرچك و پاكدشت با اشاره به بازديد 
از برخى پروژه هاى شهرستان هاى اطراف تهران افزود : در 
مجلس شوراى اسالمى قانونگذارى و نظارت را وظيفه خودمان 
مى دانيم و از آن طرف هم به عنوان نمايندگان مردم، ملت اين 

انتظار را دارند كه حداقل احوال آن ها را جويا شويم.
وى اظهار داشت : اولويت ما در مجلس شوراى اسالمى 
نظارت است كه مسائل و موضوعات را پيگيرى كنيم و اگر 
قوانينى مصوب شده است كه غيرقابل اجرا هستند را بايد به 

گونه اى نوشته شود كه قابل حل و فصل باشند .
وى به مشـــكالت كمربندى شهرستان پاكدشت اشاره 
كرد و گفت: ساخت كمربندى پاكدشت حدود 13 سال به 
طول انجاميده است و بايد گفته شود كه اين همه سال براى 
ســـاخت يك جاده چه معنايى دارد بنابراين از اســـاس يك 
مشكل جدى وجود دارد ضمن اين كه بنده نمى توانم بپذيرم 
كه گفته شود پول نيست، اتفاقا پول وجود دارد اما مشكالت 
در جاى ديگرى است.  قاليباف تاكيد كرد: نظارت هاى ميدانى 

مى تواند چنين ضعف هايى را رفع كند و سياستمان هم بر 
اين است كه اولويت را به مناطق محروم اختصاص دهيم و 

در واقع محروميت زدايى كنيم.
رئيس مجلس شوراى اسالمى به اليحه بودجه سال 1400
اشاره كرد و گفت: اين برنامه ريزى را لحاظ كرده ايم كه به 
محض بررسى و تصويب اليحه بودجه سال 1400 بالفاصله 
در ابتداى سال 1400 برنامه هفتم توسعه را در دستوركار قرار 
دهيم. بنابراين اگر به گذشته نگاهى بيندازيم مشاهده مى شود كه 
نتوانسته ايم بر مدار برنامه ها پيش برويم لذا مصمم هستيم كه 

در تنظيم و اجراى برنامه هفتم توسعه به خوبى عمل كنيم.
وى اظهار داشـــت : روزانه 3,5 ميليون نفر از حومه به 
تهـــران رفـــت و آمد دارند كه بايد تمهيداتى را براى ثبات و 
پايدارى و همچنين ايمنى راه ها و ايجاد شبكه ريلى در دست 
ساخت  قرار بدهيم ضمن اين كه توجه به اين موضوعات 

نيازمند يك برنامه جدى است .
قاليباف تاكيد كرد: در بودجه ســـال 1400، 2 رويكرد 
انضباط مالى و تبعيض زدايى بايد لحاظ شود ضمن اين كه 
تا قبل از پايان امسال بحث و بررسى براى اليحه بودجه به 
اتمام خواهد رســـيد. رئيس مجلس گفت: در اليحه بودجه 
سال 1400 بايد مبحث سالمت، معيشت، محروميت زدايى، 
توليد و اشتغال لحاظ شوند كه البته در بحث سالمت اطراف 

تهران رفع تبعيض پيش بينى شده است.

خبرنگار اطالعات :  كرمــــان – 
كتاب «فقط براى خدا» شامل 30 روايت 
از سيره شهيد سپهبد قاسم سليمانى در 
ويژه برنامه چشمهسار در فرهنگسراى 

مس سرچشمه رونمايى شد.
حجتاالسالم والمسلمين اصغر 
عســــكرى  امام جمعه رفسنجان در 
اين مراســــم گفت : يكى از نمونههاى 
نصرالمومنين، مجموعه انقالب اسالمى 
است كه بعد از 42سال تحريم و تهاجم 
نظامى و تهاجم سياســــى و اينهمه 
تخريب؛ همچنان با صالبت راه خود 
را ادامــــه مىدهد كــــه اين نصر الهى 
در انسانهاى بزرگى مانند حاجقاسم 

سليمانى جلوهگر است.
سيدعلى ميرافضلى  مدير روابط 

عمومى مس سرچشمه كرمان هم گفت: 
زمانى كه مس منطقه كرمان داير شد،
شــــعار كليدِى «مس، حامى فرهنگ و 
هنر» مطرح شــــد تا بتواند در جهت 
انجام اين مســــئوليت، راهگشا باشد و 
همين اتفاق هم افتاد  كه اين حركتها 
به گونهاى انجام شده كه الگوى ساير 
مجموعههاى صنعتى هم قرار گرفته 
است و در حوزههاى خود نقشآفرين 

شدهاند.
اين شاعر و پژوهشگر، با اشاره 
به پشتيبانىهاى مس سرچشمه در زمان 
دفاع مقدس و تاكنون كه همواره در كنار 
مردم بوده است، ادامه داد: باور مجموعه 
مس سرچشــــمه با نــــگاه و حمايت 
مديريت ارشــــد آن چنين بوده است 

كــــه در كنار بهرهگيرى از ظرفيتهاى 
سرزمينى، به مسئوليت اجتماعى هم 
بايد توجه ويژهاى شود تا مردم منطقه، 
حالوت حضور مس و سودمندى آن 
را احســــاس كنند كه خوشبختانه اين 

احساس ديده مىشود.
گفتنى است در اين ويژهبرنامه كه 
با شعرخوانى چند نفر از شاعران استان 
همراه بود، كتــــاب «فقط براى خدا»، 
دربرگيرنده 30 روايت از سيره شهيد 
سپهبد قاسم سليمانى (كار مشترك حوزه 
هنرى اســــتان كرمان و روابط عمومى 
مجتمع مس سرچشــــمه) و آهنگ و 
نماهنگ «نگين شقايق» كه توسط روابط 
عمومى مجتمع مس سرچشمه تهيه شده 

است، رونمايى شد.
افتتاح خط توليد 2 تراكتور جديد در تبريز

تبريـــز -خبرنگاراطالعات : خط توليد تراكتورهاى مدل 
4120و 455در كارخانه تراكتورسازى تبريزدر مراسمى با حضور 

مسئوالن افتتاح شد.
اين مراسم با حضور امام جمعه تبريز ، معاون هماهنگكننده 
سپاه، نمايندگان مردم تبريز در مجلس همزمان با چهل و دومين 
ســـالگرد پيروزى انقالب اسالمى برگزار و بهرهبردارى از خط 
توليد تراكتورهاى مدل 4120 و 455 در كارخانه تراكتورسازى 
تبريز( ايران ) آغاز شـــد. تراكتور 4wd-4120 مجهز به موتور 

6 ســـيلندر توربو شارژ با توان 120 اسب بخار مجهز به قفل 
ديفرانسيل الكتروهيدروليكى و داراى ارگونومى ارتقاء يافته نسبت 
به تراكتورهاى ديگر اســـت و داراى توان مالىبندى و دوران 
مناسب براى استفاده از كمبيناتها و قابليت ديد جلو بهينه شده 
4WD-455 با كاپوتاژ جديد داراى ظاهر  مدرن است. تراكتور
مجهز به موتور 3 سيلندر با توان 55 اسب بخار مجهز به خروجى 
هيدروليكى و قابليت كار در مزارع و باغها همچنين داراى توان 

مالبندى مناسب و طراحى ارگونومى ارتقاء يافته است.
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